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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:109455-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Grodzisk Mazowiecki: Nadzór nad robotami budowlanymi
2020/S 046-109455

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Stefana Batorego 23
Miejscowość: Grodzisk Mazowiecki
Kod NUTS: PL913
Kod pocztowy: 05-825
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Grabska
E-mail: techniczny@wkd.com.pl 
Tel.:  +48 227554760
Adresy internetowe:
Główny adres: www.wkd.com.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.wkd.com.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia

I.6) Główny przedmiot działalności
Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy lub autobusowy

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Zarządzanie i sprawowanie funkcji nadzoru (w tym budowlanego i inwestorskiego) – Inżynier Kontraktu dla
inwestycji pn.Budowa, przebudowa i rozbudowa linii kolejowej nr 47 w zakresie dobudowy...
Numer referencyjny: WKD10c-27-3/2020

II.1.2) Główny kod CPV
71247000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:

mailto:techniczny@wkd.com.pl
www.wkd.com.pl
www.wkd.com.pl
https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia
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Przedmiotem zamówienia obejmuje zarządzanie i sprawowanie funkcji nadzoru (w tym budowlanego i
inwestorskiego) – Inżynier Kontraktu dla inwestycji pn. „Budowa, przebudowa i rozbudowa linii kolejowej nr 47
w zakresie dobudowy drugiego toru wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, w ramach zadania: „Modernizacja
infrastruktury kolejowej linii WKD – poprzez budowę drugiego toru linii kolejowej nr 47 od Podkowy Leśnej do
Grodziska Mazowieckiego”.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71520000
71521000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL913
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Linia kolejowa Warszawskiej Kolei Dojazdowej sp. z o.o. od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia obejmuje zarządzanie i sprawowanie funkcji nadzoru (w tym budowlanego i
inwestorskiego) – Inżynier Kontraktu dla inwestycji pn.Budowa, przebudowa i rozbudowa linii kolejowej nr 47
w zakresie dobudowy drugiego toru wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w ramach zadania: Modernizacja
infrastruktury kolejowej linii WKD – poprzez budowę drugiego toru linii kolejowej nr 47 od Podkowy Leśnej
do Grodziska Mazowieckiego. Przedmiot zamówienia w szczególności obejmuje wykonanie następujących
zadań w podziale na fazy i etapy realizacji zamówienia: FAZA I Etap wstępny - Wsparcie Zamawiającego w
zakresie analizy i sprawdzenia projektów wykonawczych i STWiORB (z wyłączeniem branż srk i teletechnicznej)
oraz analizy i sprawdzenia PFU dla branż srk i teletechnicznej, opracowanych przez Jednostkę Projektową.
Etap 1–zawieszenie wykonywania usługi Etap 2-Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na etapie realizacji
robót budowlanych: a)Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu zgodnie z Umową oraz warunkami kontraktowymi
FIDIC;b)Zarządzanie rzeczowo-finansowe, w szczególności kompleksowa obsługa kontraktu w zakresie
jego rozliczania, monitoringu i sprawozdawczości rzeczowo-finansowej;c)Zarządzanie techniczne, w
tym wykonywanie obowiązków Inspektora nadzoru budowlanego i Inspektora nadzoru inwestorskiego
dla Kontraktu;d)Zarządzanie w tym koordynacja wszystkich zadań w ramach inwestycji;e)Opiniowanie i
weryfikacja oraz ostateczne zatwierdzanie dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę robót
budowlanych;f)Współpraca z nadzorem autorskim;g)Współpraca z Konserwatorem zabytków;h)Prowadzenie
nadzoru środowiskowego; FAZA II (Prawo opcji) Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na etapie gwarancji i
zgłaszania wad. Zamawiający zastrzega, iż nie jest zobowiązany do skorzystania z prawa opcji.Zamawiający
wymaga, aby zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Wykonawca oraz Podwykonawca, zatrudniali na podstawie
umowy o pracę, osoby dedykowane przez Wykonawcę lub Podwykonawcę do realizacji przedmiotu
zamówienia.Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę zgodnie z art. 22 §1 ustawy Kodeks pracy – osoby, które biorą udział w realizacji
zamówienia, w szczególności wykonujące czynności bezpośrednio związane z koordynowaniem realizacji
przedmiotu zamówienia i wykonywaniem usług nadzoru, w tym osobę/osoby wskazane do pełnienia roli
Asystenta wielozadaniowego – specjalisty ds. raportowania i harmonogramów i obsługi administracyjnej
Biura Inżyniera Kontraktu.W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania
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czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w Rozdz.III, ust. 5
SIWZ czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:a) żądania oświadczenia Wykonawcy
lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika/pracowników na podstawie umowy o pracę,b) żądania
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika/pracowników,c)
innych dokumentów - zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia
umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika.Z tytułu niespełnienia przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
wskazane w ust. 5 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę
kary umownej w wysokości określonej w Załączniku nr 4 do SIWZ. Zamawiający korzystając z dyspozycji art.
93 ust.1a ustawy Pzp informuje, iż może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki,
które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu
przyznane.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 3 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 92
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
FAZA II (zamówienie rozszerzone w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji)
Etap 3 - Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na etapie gwarancji i zgłaszania wad, obejmujące realizację
następujących zadań:
a)Prowadzenie inspekcji i przeglądu budowy przy udziale Wykonawcy robót budowlanych i Zamawiającego
(wraz ze sporządzaniem protokołu z wykazaniem usterek, wad itp.) - raz na kwartał (w ciągu pierwszych 36
miesięcy po zakończeniu realizacji budowlanych), oraz raz na sześć miesięcy (w ciągu dalszych 24 miesięcy
zakończeniu realizacji budowlanych),
A także na każde pisemne wezwanie Zamawiającego;
b)Egzekwowanie usunięcia usterek i wad stwierdzonych w Świadectwie Przejęcia i Protokole odbioru
końcowego;
c)Przegląd stanu technicznego przedmiotu Kontraktu zrealizowanego przez Wykonawcę Robót budowlanych;
d)Rejestrowanie usterek i wad oraz egzekwowanie ich usunięcia;
e)Zwoływanie komisyjnych przeglądów interwencyjnych, przeglądów i odbiorów gwarancyjnych/
pogwarancyjnych i wsparcia merytorycznego dla Zamawiającego w przeprowadzaniu przeglądów
gwarancyjnych/pogwarancyjnych;
f)Przygotowanie Świadectwa Wykonania (jeżeli okres gwarancji będzie pokrywać się z okresem pracy Inżyniera
Kontraktu) i ostatecznego rozliczenia płatności;
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g)Przygotowanie Raportów w okresie gwarancji i zgłaszania wad, w tym: Raportu końcowego, Raportów
kwartalnych, Raportów rocznych i Raportu zamknięcia;
h)Wystawienia Ostatecznego Świadectwa Płatności (jeżeli okres gwarancji będzie pokrywać się z okresem
pracy Inżyniera Kontraktu) i ostatecznego rozliczenia płatności;
i)Przedstawianie propozycji rozstrzygnięć roszczeń finansowych i sporów;
j)Przedstawianie propozycji zwrotu zabezpieczeń należytego wykonania umowy na roboty budowlane i kwot
zatrzymanych;
k)Przygotowanie rozliczenia Kontraktu;
l)Rekomendacja zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na Roboty budowlane;
m)W przypadku wykonywania prac i Robót budowlanych związanych z usuwaniem wad, obowiązki związane z
nadzorem budowlanym i inwestorskim.
Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest doręczenie Wykonawcy przez Zamawiającego oświadczenia woli
w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie. Zamawiający najpóźniej w
terminie 35 dni kalendarzowych przed zakończeniem Fazy I realizacji zamówienia (zamówienie podstawowe)
podejmie decyzję w sprawie realizacji Fazy II (prawo opcji). W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego
z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Zamawiający zastrzega, iż nie jest
zobowiązany do skorzystania z prawa opcji.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Projekt jest realizowany w ramach podpisanej Umowy o dofinansowanie nr POIS.05.02.00-00-0038/18-00 dla
Projektu "Modernizacja infrastruktury kolejowej linii WKD - poprzez budowę drugiego toru linii kolejowej nr 47 od
Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego"

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem "Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku"
dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania
oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu. Szczegółowa instrukcja użytkowania
systemu miniPortal i ePUAP dostępna jest na stronie Urzędu Zamówień Publicznych.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania:a)na
podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp, z wyłączeniem przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt
13 lit. d, oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, w zakresie przestępstwa określonego w
art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d;b)oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4, 5, 6 i 8 ustawy Pzp oraz spełniający
warunki udziału określone w Rozdz. VII ust. 2 SIWZ. Zgodnie z art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, o udzielenie
zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1) sytuacji ekonomicznej
lub finansowej, 2) zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach i w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub
jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca, który
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powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia
oraz spełniania w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa
także JEDZ dotyczący każdego z tych podmiotów wraz ze zobowiązaniem, którego wzór stanowi Załącznik
nr 9 do SIWZ. W celu wykazania, że brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania oraz potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu, każdy z Wykonawców zobowiązany jest złożyć JEDZ, który
stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykonawca ograniczy się do ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich
kryteriów kwalifikacji poprzez wypełnienie sekcji A-D w części IV JEDZ i nie wypełniania żadnej z pozostałych
sekcji w części IV JEDZ. Informację o częściach zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza
powierzyć Podwykonawcom, nie polegając jednocześnie na ich zasobach, Wykonawca zamieszcza w części
II sekcja D JEDZ. Dodatkowo, w sekcji tej należy zamieścić nazwy (firmy) Podwykonawców, jeśli jest już
wiadome Wykonawcy, jakim podwykonawcom zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia. Zasady
wypełniania JEDZ zostały zamieszczone na stronie https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-
publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia oraz w Rozdz. VIII ust.
1 SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków
udziału w postępowaniu, składa także JEDZ dotyczący każdego z tych podmiotów wraz ze zobowiązaniem,
którego wzór stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ. Wykonawca wskazujący w JEDZ Podwykonawców, którym
zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a na których zasobach nie polega, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, składa JEDZ dotyczący każdego z tych Podwykonawców. W
przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (np. Konsorcjum), JEDZ składa każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. JEDZ wstępnie potwierdza spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie
Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni,
terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których
mowa w JEDZ. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, a który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w
art. 22a ustawy Pzp, do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów, w terminie nie krótszym niż 10 dni,
aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w
JEDZ. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia.
Cd. w pkt VI.3 Ogłoszenia

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W zakresie warunku określonego w Rozdz. VII ust. 2 pkt 1) SIWZ, wymagane jest wykazanie przez
Wykonawcę, iż znajduje sie w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
tj.:posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej 500 000,00 PLN (słownie: pięćset
tysięcy złotych);
W przypadku wykazania posiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej w walucie innej niż PLN,
Zamawiający przyjmie przelicznik według średniego kursu publikowanego przez Narodowy Bank Polski z
dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym, a jeżeli średni kurs nie będzie w tym dniu publikowany, to
Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed publikacją ogłoszenia.
Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie dokumentów, o których mowa w Rozdziale
VIII ust. 2 pkt a) i b) SIWZ.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
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Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w JEDZ, tj.:
a) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed
upływem terminu składania ofert – zgodnie z warunkiem określonym przez Zamawiającego w Rozdziale VII ust.
2 pkt 1) SIWZ;
b) inne dokumenty, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy Pzp – jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca
nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa w powyższym pkt a).

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
a) w zakresie warunku określonego w Rozdz. VII ust. 2 pkt 2a) SIWZ, wymagane jest wykazanie przez
Wykonawcę wykonanie, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,
A jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum dwie usługi, polegające na
zarządzaniu inwestycją i sprawowaniu nadzoru nad realizacją robót budowlanych (z wyłączeniem nadzoru
W okresie gwarancji), w zakresie budowy, w rozumieniu przepisu art. 3 pkt 6 Ustawy Prawo budowlane lub
przebudowy, w rozumieniu przepisu art. 3 ust. 7a Prawo budowlane, zelektryfikowanych linii kolejowych,
obejmujących budowę lub przebudowę minimum pięciu branż (torowa, drogowa, mostowa, urządzenia srk, sieci
trakcyjnej), przy czym usługi te muszą dotyczyć robót budowlanych, których łączna wartość zakończonych lub
odebranych świadectwem przejęcia (protokołem odbioru końcowego lub innym równoważnym dokumentem)
robót budowlanych wyniosła co najmniej 50 000 000,00 PLN brutto każda. Jako wykonanie usługi należy
rozumieć doprowadzenie co najmniej do wystawienia Świadectwa Przejęcia (dla kontraktu realizowanego
zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC), protokołu odbioru całości robót budowlanych lub równoważnego
dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia) lub zakończenia
realizacji Umowy na świadczenie usług nadzoru jeżeli zakończenie realizacji Umowy nastąpiło wcześniej niż
wystawienie Świadectwa Przejęcia (dla kontraktu realizowanego zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC),
protokołu odbioru całości robót budowlanych lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których
nie wystawia się Świadectwa Przejęcia). Jako kurs przeliczeniowy na PLN danych finansowych wyrażonych
w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie przelicznik według średniego kursu publikowanego przez
Narodowy Bank Polski z dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym, a jeżeli średni kurs nie będzie w
tym dniu publikowany, to Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed publikacją ogłoszenia.
b) w zakresie warunku określonego w Rozdz. VII ust. 2 pkt 2b) SIWZ wymagane jest wykazanie przez
Wykonawcę dysponowanie osobami, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem: 1. Inżynier Rezydent
Wymagane minimalne kwalifikacje i doświadczenie: wykształcenie wyższe techniczne; uprawnienia budowlane
bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Budowlane w
specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych lub
W specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym lub specjalności inżynieryjnej
mostowej lub konstrukcyjno-budowlanej;posiada co najmniej 36 miesięcy doświadczenia na stanowisku
Inżyniera Rezydenta lub Inżyniera Projektu lub Dyrektora Kontraktu lub równorzędnym w zakresie zarządzania
projektami inwestycyjnymi;w ciągu ostatnich 10 lat liczonych do terminu składania Ofert w postępowaniu, zdobył
doświadczenie w zakresie zarządzania projektami, na stanowiskach, o których mowa powyżej, na minimum 2
(dwóch) inwestycjach infrastruktury transportowej przez okres co najmniej 12 miesięcy każda, realizowanych
w oparciu o warunki kontraktu FIDIC lub inne standardowe warunki kontraktowe, w tym minimum 1 (jednej)
inwestycji dotyczącej infrastruktury kolejowej.
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2. Inspektor nadzoru w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych
Wymagane minimalne kwalifikacje i doświadczenie: wykształcenie wyższe techniczne; uprawnienia budowlane
bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami budowlanymi lub do kierowania robotami budowlanymi
zgodnie przepisami Ustawy Prawo Budowlane w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych
obiektów budowlanych;
Cd poniżej
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W ciągu ostatnich 10 lat liczonych do terminu składania Ofert w postępowaniu zdobył doświadczenie w
zakresie pełnienia funkcji kierownika budowy lub kierownika robót lub Inspektora Nadzoru w danej branży, na
stanowiskach, o których mowa powyżej, na minimum 1 (jednej) inwestycji przez okres co najmniej 12 miesięcy
każda, realizowanej w oparciu o warunki kontraktu FIDIC lub inne standardowe warunki kontraktowe, dotyczącej
infrastruktury kolejowej, obejmującej budowę lub przebudowę łącznie co najmniej 7 km nawierzchni torowej na
dwutorowej lub jednotorowej zelektryfikowanej linii kolejowej, zawierających w swym zakresie co najmniej jeden
(1) szlak i jedną (1) stację kolejową.
3. Inżynier Materiałowy Wymagane minimalne kwalifikacje i doświadczenie: wykształcenie wyższe techniczne;
posiada minimum 36 miesięcy doświadczenia na stanowiskach związanych z technologią robót, metodyką
badań laboratoryjnych, kontrolą jakości robót oraz sprawdzaniem atestów, certyfikatów i świadectw
autentyczności - w tym pełnił ww. funkcje przez okres minimum 12 miesięcy na kontraktach realizowanych
w oparciu o warunki kontraktu FIDIC lub inne standardowe warunki kontraktowe, dotyczących infrastruktury
kolejowej.
4. Inspektor nadzoru w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym
Wymagane minimalne kwalifikacje i doświadczenie: wykształcenie wyższe techniczne; posiada uprawnienia
budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sterowania ruchem kolejowym
lub do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w zakresie sterowania ruchem kolejowym w ciągu
ostatnich 10 (dziesięciu) lat liczonych do terminu składania Ofert w postępowaniu, zdobył minimum 36 miesięcy
doświadczenia polegającego na pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót lub Inspektora
nadzoru w zakresie minimum 1 (jednej) inwestycji infrastrukturalnej (przez okres co najmniej 12 miesięcy),
realizowanej w oparciu o warunki kontraktu FIDIC lub inne standardowe warunki kontraktowe, która obejmowała
w swym zakresie co najmniej 1 (jeden) szlak z samoczynną blokadą liniową oraz 1 (jedną) stację kolejową.
5. Inspektor nadzoru w specjalności inżynieryjnej mostowej Wymagane minimalne kwalifikacje i doświadczenie:
wykształcenie wyższe techniczne; posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności inżynieryjnej mostowej; w ciągu 10 lat liczonych do terminu składania Ofert w
postępowaniu zdobył minimum 36 miesięcy doświadczenia polegającego na pełnieniu funkcji kierownika
budowy lub kierownika robót lub Inspektora nadzoru w zakresie minimum 1 (jednej) inwestycji transportowej
(przez okres co najmniej 12 miesięcy), realizowanej w oparciu o warunki kontraktu FIDIC lub inne standardowe
warunki kontraktowe, obejmującej budowę lub przebudowę obiektu typu: most kolejowy o rozpiętości
najdłuższego przęsła minimum 20 m.
Zamawiający nie dopuszcza łączenia przez jedną osobę dwóch lub więcej funkcji, o których mowa powyżej;
Wyżej wymagane uprawnienia winny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i wydanymi
na jej podstawie aktami wykonawczymi, a w przypadku osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed
dniem wejścia w życie powyższej ustawy winny być to uprawnienia równoważne do powyższych, a wydane na
podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie
kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ zgodnie
z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej;
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Cd. w pkt VI.3 Ogłoszenia

III.1.4) Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:
Zamawiający oceni oferty zgodnie z poniższymi kryteriami:
1. Cena ofertowa brutto za wykonanie Etapu 2 - waga 50 %
2. Cena ofertowa brutto za wykonanie Etapu 3 - waga 10 %
3. Doświadczenie zawodowe kluczowego personelu - waga 40 %
RAZEM 100 %

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje:
Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoja ofertę wadium w wysokości 50 000,00 PLN (słownie:
pięćdziesiąt tysięcy złotych)
Wadium musi być wniesione w jednej lub kilku formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.
Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o
udzielenie zamówienia w wysokości 7 % ceny za podstawowy zakres zamówienia. W przypadku skorzystania
przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawca będzie zobowiązany do uzupełnienia zabezpieczenia
należytego wykonania Umowy w zakresie kwoty i terminu obowiązywania Umowy dla zakresu rozszerzonego
do wysokości 7 % wynagrodzenia umownego brutto, z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia.
Szczegółowy opis wniesienia wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy w Rozdz. XII i XIX
SIWZ.

III.1.7) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze zawiera Wzór Umowy, który stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.

III.1.8) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Zgodnie z wymogami art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Wszystkie przyszłe zobowiązania Wykonawcy jak i Zamawiającego, zawiera Wzór Umowy stanowiący
Załącznik nr 4 do SIWZ.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
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IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 10/04/2020
Czas lokalny: 09:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 08/06/2020

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 10/04/2020
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o., ul. Stefana
Batorego 23, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, II piętro w Sali Konferencyjnej.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane
jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego przez Zamawiającego on-line.
Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. Szczegółowy opis warunków
otwarcia ofert został zamieszczony w Rozdz. XIV SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. cd z pkt III.1.1) Ogłoszenia - Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu, zgodnie z zapisami XI
SIWZ, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Ppz. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody,
że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
2. cd z pkt III.1.3) Ogłoszenia - W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii
Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz Państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r., poz.
1117), osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia budowlane, wyszczególnione wyżej
jeżeli nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające
posiadaniu uprawnień budowlanych w danej specjalności oraz posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu
kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych zostały spełnione w
stosunku do tych osób wymagania, o których mowa w art. 20 a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach
zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, dotyczące świadczenia usług transgranicznych Osoby
wykonujące samodzielne funkcje techniczne, wskazane przez Wykonawcę na ww. stanowiska, muszą posiadać
aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej regionalnej izby samorządu zawodowego. Samodzielne
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funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać
osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach
odrębnych – zgodnie z art. 12 a tej ustawy Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę,
którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni,
aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w
JEDZ, tj.:
Ad a) wykaz usług odpowiadających swoim zakresem usługom określonym w warunku, o którym mowa w
Rozdz. VII ust. 2 pkt 2 a) SIWZ, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających
czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
Wykonawcy. Wzór wykazu usług stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ;ad b) wykaz osób, o których mowa w
Rozdz. VII ust. 2 pkt 2b) SIWZ, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych
do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ
Dokumenty jakich będzie żądał Zamawiający wraz z informacjami dot. dokumentów dla Wykonawców
zagranicznych są wymienione w Rozdz. VIII SIWZ Szczegółowe informacje o sposobie porozumiewania się
Zamawiającego z Wykonawcami zostały zawarte w Rozdz. XI SIWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800 / 4587803

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki
ochrony prawnej określone w Dziale VI ust. 179 – 198 ustawy Pzp.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
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4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo
w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
6. Terminy wniesienia odwołania:
1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli informacje te zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy
Pzp zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli informacje zostały przesłane w inny sposób;
2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie
10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na
stronie internetowej Zamawiającego;
3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1) i 2) powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia;
4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie
wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ogłoszenia o udzieleniu zamówienia lub w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie
opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej,
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 z
późn.zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800 / 4587803

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/03/2020
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